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Denne uges forside: MOK... mest David, hilsen 
David ;-)
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Tryk: 
Tryk 16,
Fiolstræde 10,
1171 København K,

Onsdag: MOK UDKOMMER, SATS månedsmøde kl.16.15 i 29.01.32.  
  månedsmøde i SOFAS-KBH kl.17.15 i studernterhuset.  
  SEHAT månedsmøde kl.17.30 i 42.0.07.

Torsdag: Sexekspressens månedsmøde kl.17.00 i studenterhuset.

Fredag: Sidste fredagsbar 2013. "anæstesiens  
  historie" SATS fordrag kl.16.30 i 29.01.30

Lørdag: En mystisk person MR skannes.

Søndag: 2. Advent! so wow! much gift!

Mandag: Ingen DEADLINE! GOD JUL!
  SIMS månedsmøde kl.16.15 i studenterhuset.
  

Tirsdag: Julemånedsmøde og generalforsamling i SAKS kl.16.15 i  
  42.1.03. SØNHKS månedsmøde kl.16.30 i studenterhuset.

David

Erik

Jonas

Anna Martha

Markus(Ansv. Red.)

Peter James

Dennis 2

Kasper Aa

KONTAKT TIL STUDIENÆVN, STUDIESEKRETÆRER 
OG EKSAMENSKONTOR
Se din uddannelsesportal på KUnet under -> Kontakt
Eller læs selv om det emne, du søger info om, på indholdssiderne i uddannelsesportalen

MilleSimon G
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AKS - Aktiv Kardiologi for Studerende
DSS - Dermatologisk Selskab for Studerende
Eorta 
FORNIKS - Foreningen af Neurointeresserede Københavnske Studerende 
GO - Gruppen for medicinstuderende med interesse i Gynækologi og Obstetrik
IMCC - International Medical Cooperation Committee 
Kristne medicinere
MARS - Medicinernes Almene Rummedicinske Selskab
MIRA - Medicinstuderendes Interessegruppe for Radiologi
MOK - Medicinerorganisationernes Kommunikationsorgan
PIPPI - Pædiatrisk Interessegruppe På Panum Instituttet
PMS - Psykiatriinteresserede medicinstuderende
PUC - Panum Underwater Club
PUFF - Panums Ungdoms Forsker Forening    
Rusvejledningen for Medicin    
SAKS - Studerendes Almen Kirurgiske Selskab
SATS - Studerendes anæstesiologiske og traumatologiske selskab
Scorebogen
Studenterklubben
SØNHKS - Studerendes Øre-Næse-HalsKirurgiske Selskab

www.aks-kbh.dk

www.eorta.dk
www.forniks.dk
www.gynobs.nu
www.imcc.dk

www.mira-kbh.dk
www.mok.dk
www.pippikbh.wordpress. com

www.puc.nu
www.puffnet.dk
www.rusvejleder.dk
www.saks-kbh.dk
www. sats-kbh.dk
www.scorebogen.com
www.studklub.dk
www.soenhks.dk

BASISGRUPPER

Hvis din basisgruppe mangler send da informationer til mok@mok.dk
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Kære Læser,

Det blad du sidder med i 
hænderne er det sidste MOK 
med mig som ansvarshav-
ende redaktør. 

I løbet af de sidste 5 år har 
jeg været en del af MOK-
redaktionen og de sidste 4 år 
siddet som ansvarshavende 
redaktør.

Uanset hvor mange timer jeg 
har brugt på at producere de 
medicinstuderendes blad 
har jeg ikke fået et eneste 
ECTS-point ud af det. Derfor 
må man i disse fremdriftstider 
derved konkludere at det ikke 
kommer til at hjælpe mig i mit 
fremtidige virke som læge el-
ler på nogenmåde har gjort 
mig til en bedre studerende.

Her må jeg dog melde mig 
'helt uenig' med politikerne 
på borgen. Mit engagement 

uden for klasselokalerne har 
givet mig mere, som men-
neske og i mit fremtidige 
virke som læge, end en tilfæl-
dig SAU-lærer eller forelæser 
nogensinde har kunnet give 
mig. 

Jeg håber at du som læser 
har fået meget ud af MOK 
og fortsat vil blive ved med 
at læse MOK din studietid 
ud.  MOK er et blad for alle 
medicinstuderende og derfor 
håber jeg at I fortsat vil skrive 
indlæg til mok@mok.dk.

Vi  h a r  p å  r e d a k t i o n e n 
besluttet at give posten som 
ansvarshavende redaktør vi-
dere til Mille Andrea og jeg vil 
fortsat være på redaktionen 
for løbene at oplære Mille 
Andrea i arbejdet der hører 
sammen med posten som 
ansvarshavende redaktør på 
MOK.

Vi har på MOK planer om at 
gøre MOK lettere tilgængelig 
for dig der ikke bruger din 
primære tid på Panum Instit-
tutet enten ved udvikling 
af en app eller med et ny-
hedsbrev. Derudover vil vi i 
vinterpausen arbejde på et 
nyt layout til MOK.  

Jeg vil gerne opfordre alle 
læsere til at komme med 
input både i forhold til et nyt 
layout og hvad vi, på redak-
tionen, kan gøre for at MOK 
kan blive et endnu bedre 
blad. Dine input kan du maile 
til mok@mok.dk

Mange hilsner
Markus Harboe Olsen

Glædelig jul og held og lykke med eksamen!

Markus Harboe Olsen
Ansvarshavende 
redaktør på MOK

Jesus siger 
"NEJ" til 
fremdrift-
sreformen!

MOK siger JA til Jesus
 - og glædelig jul!

Djævlen
 (her

 i fo
rm a

f 

Mort
en Ø

.) be
søger 

Panu
m 

på to
rsda

g kl 
14

- Fø
lg ka

mpen
 mel

lem 
det 

gode 
og on

de



44 annoncer

LÆS MERE PÅ WWW.MUNKSGAARD.DK
HER KAN DU OGSÅ TILMELDE DIG VORES NYHEDSBREV

”Det kan betyde 
forskellen på liv 
eller død.”
”Overordnet set er bogen god og vil være at finde i 
kittellommen hos mange yngre læger og medicin-
   studerende. På kort plads beskrives mange 
     akutte kirurgiske tilstande. Hvorfor er dette 
      vigtigt? Redaktørerne skriver det selv i for-
        ordet – det kan betyde forskellen på liv eller 
         død.”
       Uddrag af anmeldelse i Ugeskrift for Læger

Kr. 330,- 
(vejl.)

320 sider

Bliv frivillig netrådgiver 
på Livslinien
Det at være netrådgiver har givet mig en 
professionel træning i at tage den selv-
mordsforebyggende samtale. Særligt har 
den skriftlige dialog med kriseramte  
mennesker skærpet min forståelse for 
skriftlig kommunikation. Og så bliver du  
en del af et stærkt og engageret kollegialt 
fællesskab med god sparring.

Helle, psykologistuderende og netrådgiver 
på Livslinien

Ansøgning sendes til: net@livslinien.dk  
senest den 7. januar 2014. Læs mere på  
www.livslinien.dk eller scan koden i billedet.

Livslinien_MOK_180x131_nov13.indd   1 26-11-2013   10:16:52
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“Jul i Norden”

Panumkoret
opfører

Tirsdag den 17.dec 2013 kl. 20
Frihavnskirken 

Willemoesgade 68, KBH Ø
Entré: 60 kr (40 kr stud./pens)

Dørene åbner kl 19.30

under ledelse af Jon Hollesen

Når mørket sænker sig over os i Norden kan vi glæde os til lyset fra 
sneens genskin, fra nordlysets mystik og ikke mindst fra julens lys, som 
går igen i meget af den musik, der traditionelt synges i Norden i 
december. 
Panumkoret synger i år julemusik fra både Norge, Sverige, Finland, 
Danmark, Færøerne og Island.

Vi glæder os til at synge en spændende koncert, 
hvor koret deles op i små og store ensembler der 
udnytter kirkerummets muligheder og udfolder 
den stemningsfulde musik af vores store nordiske 
komponister: Grieg, Sibelius, Nordquist, Gjeilo og 
Lange-Müller. 

Kom i nordisk julestemning med Panumkoret.
Vi glæder os til at se dig

Rækværk rykker ud i landet

Rækværk er et netværk for unge med 
handicap og kroniske sygdomme på lan-
dets universiteter.
Vi mødes om alle de ting, vi har til fælles 
og om de ting, vi ikke har til fælles.
Vi inspireres, deler viden, opnår nye ven-
skaber etc. Vil du være med?

Rækværk er for alvor begyndt at turnere landet 
for at starte nye netværk op på universiteterne.

I løbet af de næste par måneder vil der komme endnu flere spændende ar-
rangementer for studerende med særlige behov og du kan også komme med. 
”Hvordan får man SPS-støtte?” ”Hvordan arbejder man i en gruppe, hvis man 
ikke læser lige så hurtigt som de andre?” ”Hvordan kan man møde andre, som 
står med samme udfordringer som en selv?” Det er blot nogle af de spørgsmål, 
som mange unge studerende med særlige behov står med i løbet af deres uni-
versitetstid.
Derfor har SUMH, Sammenslutningen af Unge Med Handicap, startet 
Rækværk – et netværk for studerende med handicap på landets universiteter.
”Det er lige det, vi manglede,” udtaler 24-årige Mette, som er jurastuderende 
og har muskelsvind. ”Mit handicap medfører udfordringer, som jeg ikke altid 
kan få råd om hos min studievejleder. Derfor er det godt at dele det sammen 
med andre der er i samme båd. Hvordan takler jeg de forskellige problem bedst 
muligt? En udfordring kan f.eks. være, at jeg pga. af mit handicap er begrænset 
hvor længe jeg kan sidde i samme stilling. Jeg må tage færre fag pr. semester, 
og det gør, at jeg ikke kan følge den normerede tid på studiet. Det betyder 
desværre ofte, at jeg mister kontakten til mine medstuderende.
Rækværk kan hjælpe her. Det er et sted, hvor vi kan mødes og dele erfaringer 
og netværke. Jeg møder nogle, der har de samme udfordringer som mig, og 
nogle med helt andre udfordringer.
Vi lærer af hinanden, og så er det hyggeligt. Derudover tilbyder arrangemen-
terne mig ny viden om det at være universitetsstuderende med særlige behov.”
I løbet af efteråret har Rækværk rejst rundt til alle landets universiteter og 
startet netværkene op med en række arrangementer.  Arrangementerne samler 
de studerende og giver dem nogle gode redskaber og fif til at studere på uni-
versitetet. På længere sigt er hensigten, at netværket på hvert universitet skal 
være selvstyrende fra de studerendes side af, således at de får ejerskab og selv 
kan få lov til at definere, hvad netværket skal beskæftige sig med.

Hvor og hvornår kan jeg komme til Rakvark-arrangement?
Rækværk findes rundt omkring på alle landets otte universiteter. Arrange-
menterne vil blandt andet have fokus på, hvordan man kan maksimere sine 
studiekompetencer når man har nogle særlige behov, hvilke støttemuligheder 
man har, hvilke fordele og ulemper der er ved at bruge sit handicap aktivt i 
jobsøgningsprocessen og meget mere.
Du kan læse om alle de kommende Rakvark-arrangementer på Rækværks 
Facebook-side: https://www.facebook.com/raekveark/events.

Vil du vide mere om Rækværk?
Hvis du er interesseret i at høre mere om Rækværk eller i at blive en del af 
netværket på dit universitet, så er du velkommen til at kontakte projektmedar-
bejder Karen Jacobsen på karen@sumh.dk.
Du kan også læse mere om Rækværk på netværkets Facebook-side https://www.
facebook.com/raekveark.

Rækværk	  rykker	  ud	  i	  landet	  
	  

Rækværk	  er	  et	  netværk	  for	  unge	  med	  handicap	  og	  kroniske	  sygdomme	  på	  
landets	  universiteter.	  Vi	  mødes	  om	  alle	  de	  ting,	  vi	  har	  til	  fælles	  og	  om	  de	  ting,	  
vi	  ikke	  har	  til	  fælles.	  Vi	  inspireres,	  deler	  viden,	  opnår	  nye	  venskaber	  etc.	  Vil	  
du	  være	  med?	  

	  
Rækværk	  er	  for	  alvor	  begyndt	  at	  turnere	  landet	  for	  at	  starte	  nye	  netværk	  op	  
på	  universiteterne.	  I	  løbet	  af	  de	  næste	  par	  måneder	  vil	  der	  komme	  endnu	  flere	  

spændende	  arrangementer	  for	  studerende	  med	  særlige	  behov	  og	  du	  kan	  også	  
komme	  med.	  

”Hvordan	  får	  man	  SPS-‐støtte?”	  ”Hvordan	  arbejder	  man	  i	  en	  gruppe,	  hvis	  man	  ikke	  læser	  lige	  så	  hurtigt	  som	  
de	  andre?”	  ”Hvordan	  kan	  man	  møde	  andre,	  som	  står	  med	  samme	  udfordringer	  som	  en	  selv?”	  Det	  er	  blot	  

nogle	  af	  de	  spørgsmål,	  som	  mange	  unge	  studerende	  med	  særlige	  behov	  står	  med	  i	  løbet	  af	  deres	  
universitetstid.	  Derfor	  har	  SUMH,	  Sammenslutningen	  af	  Unge	  Med	  Handicap,	  	  startet	  Rækværk	  –	  et	  
netværk	  for	  studerende	  med	  handicap	  på	  landets	  universiteter.	  	  

”Det	  er	  lige	  det,	  vi	  manglede,”	  udtaler	  24-‐årige	  Mette,	  som	  er	  jurastuderende	  og	  har	  muskelsvind.	  ”Mit	  

handicap	  medfører	  udfordringer,	  som	  jeg	  ikke	  altid	  kan	  få	  råd	  om	  hos	  min	  studievejleder.	  Derfor	  er	  det	  
godt	  at	  dele	  det	  sammen	  med	  andre	  der	  er	  i	  samme	  båd.	  Hvordan	  takler	  jeg	  de	  forskellige	  problem	  bedst	  
muligt?	  En	  udfordring	  kan	  f.eks.	  være,	  at	  jeg	  pga.	  af	  mit	  handicap	  er	  begrænset	  hvor	  længe	  jeg	  kan	  sidde	  i	  

samme	  stilling.	  Jeg	  må	  tage	  færre	  fag	  pr.	  semester,	  og	  det	  gør,	  at	  jeg	  ikke	  kan	  følge	  den	  normerede	  tid	  på	  
studiet.	  Det	  betyder	  desværre	  ofte,	  at	  jeg	  mister	  kontakten	  til	  mine	  medstuderende.	  Rækværk	  kan	  hjælpe	  
her.	  Det	  er	  et	  sted,	  hvor	  vi	  kan	  mødes	  og	  dele	  erfaringer	  og	  netværke.	  Jeg	  møder	  nogle,	  der	  har	  de	  samme	  

udfordringer	  som	  mig,	  og	  nogle	  med	  helt	  andre	  udfordringer.	  Vi	  lærer	  af	  hinanden,	  og	  så	  er	  det	  hyggeligt.	  
Derudover	  tilbyder	  arrangementerne	  mig	  ny	  viden	  om	  det	  at	  være	  universitetsstuderende	  med	  særlige	  
behov.”	  

I	  løbet	  af	  efteråret	  har	  Rækværk	  rejst	  rundt	  til	  alle	  landets	  universiteter	  og	  startet	  netværkene	  op	  med	  en	  

række	  arrangementer.	  Arrangementerne	  samler	  de	  studerende	  og	  giver	  dem	  nogle	  gode	  redskaber	  og	  fif	  til	  
at	  studere	  på	  universitetet.	  På	  længere	  sigt	  er	  hensigten,	  at	  netværket	  på	  hvert	  universitet	  skal	  være	  
selvstyrende	  fra	  de	  studerendes	  side	  af,	  således	  at	  de	  får	  ejerskab	  og	  selv	  kan	  få	  lov	  til	  at	  definere,	  hvad	  

netværket	  skal	  beskæftige	  sig	  med.	  	  

Hvor	  og	  hvornår	  kan	  jeg	  komme	  til	  Rækværk-‐arrangement?	  

Rækværk	  findes	  rundt	  omkring	  på	  alle	  landets	  otte	  universiteter.	  Arrangementerne	  vil	  blandt	  andet	  have	  
fokus	  på,	  hvordan	  man	  kan	  maksimere	  sine	  studiekompetencer	  når	  man	  har	  nogle	  særlige	  behov,	  hvilke	  
støttemuligheder	  man	  har,	  hvilke	  fordele	  og	  ulemper	  der	  er	  ved	  at	  bruge	  sit	  handicap	  aktivt	  i	  

jobsøgningsprocessen	  og	  meget	  mere.	  Du	  kan	  læse	  om	  alle	  de	  kommende	  Rækværk-‐arrangementer	  på	  
Rækværks	  Facebook-‐side:	  https://www.facebook.com/raekveark/events.	  	  

Jul i Afghanistan 

Støttearrangement for civile krigsofre 
Walking future er et projekt, der arbejder på at oprette et bandagist-center i 
Afghanistan til de civile krigsofre, der har brug for en protese – hvad enten det er 
et ben, en arm eller hånd . Vi vil give dem et skridt mod en bedre fremtid. 
Derfor har vi sammensat en aften med fokus på at komme helt tæt på det auten-
tiske Afgahanistan – både det sure og det søde. 

Fredag .d 13. december kl 17 
Nazarsalon, Smedeland 28, 2600 Glostrup 
Pris: 200 kr. pr. person. 
Tilmelding: www.billetto.dk/juliafg inden 10. december 

I løbet af aftenen vil du bl.a. 
•	 Blive underholdt af klassiske afghanske toner 
•	 Høre oplæg fra initiativtageren (der selv er protesebruger) 
•	 Prøve et autentisk afghansk outfit
•	 Smage orientalsk mad og dessert 

Vil du snyde 4 års reglen….og snuse til urologien?

Vil du afprøve din kirurgiske interesse tilbyder Urologisk afd., Esbjerg præ- eller 
postgraduat ansættelse på samme vilkår som introduktionslæger.

Ansættelse af 6/12 måneders varighed ledig til besættelse efter aftale

Hvad tilbyder vi?
•	 God mulighed for kirurgisk oplæring
•	 Laparoskopi, endoskopi samt åben kirurgi herunder chirurgia minor
•	 Der planlægges med minimum én superviseret OP dag pr. måned
•	 Selvstændige ambulatorier
•	 Kikkertundersøgelse af blæren
•	 Anlæggelse af suprapubisk kateter
•	 Vandladningsforstyrrelser
•	 Basisurologi
•	 Tæt supervision
•	 Vagtfri stilling (weekendfri)
•	 Fri bolig
•	 Mulighed for forskning
•	 Mulighed for ekstra vagter i kirurgisk afd. eller skadestuen

Hvem er vi?
•	 3 overlæger samt 2(3) H-læger og 1 I-læge
•	 Sengeafsnit med 15 senge
•	 Ambulatorium med 9000 besøg/år
•	 Operationsgang med 1000 OP/år
•	 Dag kirurgisk center med 300 OP/år
•	 Delt akut kirurgisk modtagelse

Hvem er du?
•	 Stud. med (bestået uro/nefro), cand.med eller yngre læge
•	 Har interesse for kirurgi generelt, og gerne urologi i særdeleshed

Kontaktoplysninger
Lasse Bro reservelæge
lassebro@dadlnet.dk
23966809
eller
Jesper Schou,  led. Ovl
51513083

Løn/arbejdstid i henhold til gældende overenskomst. 

Mandlige raske forsøgspersoner (18-35 år) søges til forskning-
sprojekt på Bispebjerg Hospital.

Honorar involveret. Nærmere information kan erhverves på Forsøgsperson.
dk – under overskriften: Raske, unge mænd søges til studie af nitrogen oxids 
påvirkning af muskelvækst signalering (KBH).
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Skal du rejse i begyndelsen af 2014 og efterlader du en 
tom bolig i KBH, som du gerne vil tjene lidt penge på?  
SÅ SE HER! 

Eller har du blot et ekstra værelse for tiden, som du kunne tænke dig at leje 
ud? Så se endnu mere her!

Hvis din lejlighed alligevel skal stå tom i en periode eller du har et ledigt 
værelse, så hvorfor ikke være så generøs at leje den ud til en medicinstuder-
ende fra udlandet?
Ved at gøre dette gør du en god gerning, samtidig med at du tjener lidt cash- 
helt præcis 1600 danske kroner per studerende, i en måned. 

Fordelene er:
1. En udenlandsk roommate i en periode
2. Du lærer en ny kultur at kende
3. Du får endnu en facebook-ven
4. Du får mulighed for at forbedre dine sprogkundskaber
5. Du tjener penge på det!

Ulemperne er:
Ingen!

Vi har brug for bolig OG buddy til to udenlandsk medicinstuderende i perioden:
Fra d 26/1-14 til og med d 22/2-14. 

De eneste krav der er, er at den udenlandske studerende skal have:
- Adgang til bad 
- Adgang til køkken
Værelset/lejligheden tjekkes før den studerendes afgang, så vi er sikre på, at 
lejligheden forlades i god stand.

Hvis dit hood opfylder alle disse krav, og du er superinteresseret, eller blot 
ønsker mere info, så skynd dig og skriv til bolig.exchange@gmail.com 

Mange kærlige hilsner fra IMCC Exchange - København 

Job på DIMS – Dansk Institut for Medicinsk Simulation 
 
Vil du have et studierelevant job? Synes du at medicinsk simulation lyder spæn-
dende? 
Studentergruppen på DIMS (Dansk Institut for Medicinsk Simulation) mangler 
nye friske kollegaer, som kan starte per januar 2014. DIMS ligger på 25. etage på 
Herlev Hospital.
Vi er en gruppe af medicinstuderende, som varetager forskellige funktioner på 
kurser for alt fra basislæger og ambulancebehandler, til anæstesisygeplejersker 
og læger i hoveduddannelse. 
  
Jobbet indebærer blandt andet: 
•	 At	være	operatør	på	vores	computerstyrede	dukker,	under	simulation	
 erne. Det vil sige at du taler for ”patienten” og styrer de fysiologiske  
 parametre, alt efter hvordan scenarierne udvikler sig.
•	 At	være	figurant	under	bl.a.	ambulancebehandlernes	uddannelse.
•	 Praktisk	assistent	og	problemløser.
 
Arbejdet foregår primært indenfor normal arbejdstid (8-16) på hverdage og er 
primært på DIMS, men vi dækker også vagter på Gentofte simulatorenhed, Valby 
brandskole og hos Falck i Farum.
 
Oplæringsforløbet består af en introduktionsaften, kursusaften og 2 supervis-
erede følgevagter. Man får selvfølgelig løn under oplæring.
 
Lønnen følger FADLs lægevikaroverenskomst og du skal kunne tage minimum 10 
vagter per semester. Dette kan dog sagtens blive mere, alt efter kursusaktiv-
iteten, så vi anbefaler at have DIMS som primære fritidsjob. 

Der er god mulighed for at tilegne sig læring under arbejdet. På flere af kurserne 
er der mulighed for at overvære undervisningen, som er meget relevant for kom-
mende læger.
 
Hvad forventer vi af dig: 
•	 At	du	er	interesseret	i	medicinsk	simulation	og	uddannelse.
•	 Det	er	en	fordel	hvis	du	er	på	4.-6.	semester,	men	er	ikke	et	absolut			
 krav.
•	 Lidt	teknisk	snilde,	da	mange	af	vores	opgaver	er	at	få	teknikken	til	
 at virke.
•	 At	du	har	en	lille	skuespiller	gemt	i	maven,	da	vi	ofte	spiller	patienten		
 i simulationerne samt er figuranter på især ambulancebehandlernes  
 kurser.
•	 Evne	til	at	tænke	kreativt	og	alternativt,	hvis	der	opstår	problemer		
 under kurserne.

Det er obligatorisk at du kan deltage 
•	 Ved	ansættelsessamtale	på	DIMS	d.	6.	eller	8.	januar	et	sted	mellem		
 kl. 15 og 21 – skriv i din ansøgning hvilket tidspunkt, der passer dig  
 bedst.
•	 Til	introduktionsaften	den	27/1	kl.	16-21	på	DIMS.
•	 Til	crash-course	i	akut	medicin	den	30/1	kl.	16-21	på	DIMS.
•	 På	næste	holdmøde	d.	6.	februar	kl.	17	på	Panum.
  
Er du interesseret? 
Send en ansøgning, hvor du skriver dit semestertrin, dine interesser på studiet 
samt evt. andre jobs til holdformand Monika Afzali på holdformanddims@gmail.
com snarest muligt og senest d. 16. december 2013 kl. 12.00. 
Kreative, fantasifulde og anderledes jobansøgninger modtages gerne!

Evalueringsenheden søger 3 studentermedhjælpere til 
tidsbegrænsede stillinger pr. 15/1-14 

Evalueringsenheden er del af Afdeling for Uddannelse og Studerende, der er 
ansvarlig for systematisk evaluering af uddannelsernes kurser, eksaminer samt 
større undersøgelser. Enheden søger 3 studentermedhjælpere til tidsbegrænsede 
stillinger med start pr. 15. januar 2014 eller snarest derefter. To af stillingerne 
udløber pr. 14. juli 2014, den sidste stilling udløber pr. 14. august 2014. Der vil 
eventuelt være mulighed for fastansættelse herefter.  

Som studentermedhjælper skal du bl.a. oprette og revidere evalueringsskemaer, 
udsende evalueringsskemaer og påmindelser, bearbejde og udsende 
evalueringsresultater samt opgøre data. Der kan herudover være andre 
opgaver i forbindelse med kvantitative eller kvalitative undersøgelser af den/de 
uddannelser, du tilknyttes, eller i forbindelse med gennemførsel af dimittend- og 
aftagerundersøgelser.  

Arbejdet giver dig praktisk erfaring med at gennemføre evalueringer, 
herunder spørgeskemaundersøgelser, og indblik i kvalitetssikringen af De 
Sundhedsvidenskabelige Fakultetets uddannelser. To af stillinger vil være 
tilknyttet evalueringen af medicinstudiet, mens den tredje stilling vil være 
tilknyttet evalueringen af flere andre af fakultetets uddannelser. 

Vi forventer at du er omhyggelig og ansvarsbevist samt fortrolig med it-værktøjer, 
bl.a. Excel. I bedste fald har du kendskab til anvendelsen af surveyprogrammer 
– vi anvender SurveyXact. Fortrolighed med statistisk bearbejdning af 
data samt indhentning af data ved anvendelse af kvalitative metoder er en 
fordel, men ikke en forudsætning for at komme i betragtning til jobbet. Du 
er formentlig studerende ved en sundhedsvidenskabelig uddannelse som fx 

medicin, veterinærmedicin, folkesundhedsvidenskab eller er sociologi- eller 
statskundskabsstuderende med gode metodiske færdigheder. Du er fleksibel og 
har fokus på samarbejde og vidensdeling og har lyst til at indgå i en større gruppe 
af studentermedhjælpere med forskellig faglig baggrund. 

Arbejdstiden er gennemsnitligt ca. 10 timer pr. uge.

Yderligere information: specialkonsulent Pia Lassen, cand.scient.soc.: pila@
sund.ku.dk/ 35 32 67 05 eller chefkonsulent, dr.med. Jørgen Hedemark Poulsen: 
J.Hedemark@sund.ku.dk / tlf.: 35 32 69 84 

Løn og ansættelsesvilkår
Arbejdstiden varierer i løbet af semestret, og du har i et vist omfang mulighed 
for selv at tilrettelægge din arbejdstid, så den – under forudsætning af god 
planlægning - kan holdes på et minimum i de typiske eksamensperioder. 
Ansættelsen sker efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet 
og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område (OAO-S) og 
organisationsaftalen for HK.  Aflønning sker i henhold til satser for timelønnede 
studerende.

Ansøgningsfrist og tiltrædelse
Send din ansøgning vedlagt CV og relevant dokumentation elektronisk til 
Nadia Aamann: nadia.aamann@sund.ku.dk, så den er os i hænde senest den 12. 
december 2013 klokken 12.00. Samtaler med udvalgte ansøgere forventes afholdt 
i uge 51. Du er også velkommen til at kigge forbi. Vores adresse er: Panum 
Instituttet, lokale 33.4.33.

Vi glæder os til at høre fra dig!

annoncer

"Da jeg var yngre og boede 
hjemme med min far og 
mor, ville jeg jo gerne se 
porno på Kanal Kbh., men 
jeg måtte ikke være så 
sent oppe, så jeg var altid 
faldet i søvn når det kom. 
Og jeg kunne jo ikke sætte 
en alarm, da mine forældre 
ville høre det.. 
Jeg kom dog til en ganske 
genial løsning: Jeg fandt 
mig en rulle gaffa tape, 
og indstillede min tlf. til 
lydløs. Så tapede jeg den 
fast på min mave, så ingen 
kunne høre den vibrere. 
Så kunne jeg bare gokke 
løs!"
 - Gæt hvilken
MOK'er...

True Story



77nu er det jul

Dag 1 - 
Begynd nogle dage, før kagen skal bages. Sæt en 
pose eller en kasse øl udenfor på altanen. Brug 
enten billige eller nogle, du godt kan lide. Drik 
en enkelt af  dem for at blive bekræftet i dit valg

 Dag 3 -
Bland koriander, rosiner, kandiseret frugt, hon-
ning og sherry sammen i en skål. Hold en pause, 
drik evt en enkelt øl. Dæk til med husholdnings-
film, og lad det stå i minimum 48 timer og gerne 
1 uge. Sæt denne opskrift fast på dit køleskab 
med en lille magnet, og husk at hydrere rigeligt 
gennem ugen med f.eks øl

Dag 5 , 10 eller senere -
Inviter en ven over til kagebagningen og få hjælp 
til at fore kageformen med et stykke tilklippet 
bagepapir. Sigt hvedemel, salt og krydderier sam-
men i en skål, og stil det til side, mens I drikker 
en øl. Pisk sukker og smør sammen i en røreskål, 
indtil det er luftigt og lyst. Drik en øl.  Tilsæt 
fintrevet appelsinskal. Tilsæt så 1 æg, og pisk så 
længe som det tager at drikke en øl.. Sigt halvde-
len af  melblandingen i, og rør forsigtigt. Kom nu 
det sidste æg i, og pisk så længe som det tager at 
drikke en øl. Sigt resten af  melet i. Kom til sidst 
frugt og valnødder i, og vend det hele rundt. 
Hvis du ikke har flere øl, har du ikke købt nok, 
men kan hente kolde øl i en kiosk nær dig.

Drik en øl, mens du fordeler dejen i formen, og 
stil formen i køleskab i minimum 3 timer. Her 
er det oplagt at bruge ventetiden på at drikke alt 
fra 3 til 4 øl. Forvarm ovnen til 140º ved varm-

luft. Bag kagen midt i ovnen i ca. 2 timer. Sørg 
for at holde behørig afsnit til ovnen, mens I 
drikker en øl. Forlad dog aldrig en tændt ovn. 
Dækkagen til med et stykke alufolie, hvis den 
bliver for mørk. Drik en øl.

Tag kagen ud af  ovnen, og stil formen på en 
bagerist. Stænk med et voksent skvæt sherry på 
overfladen af  kagen. Stænk dig selv og din gæst 
med et voksent skvæt øl, gerne en hel øl. Lad 
kagen køle af  i formen, før du løfter den op, 
drikker en øl og afkøler den helt på en bagerist. 
Julekagen bliver kun bedre af  at stå og samle 
sig – giv den minimum en uge, inden du spiser 
af  den. Drik en øl, mens du opretter et Face-
book-event, hvor du inviterer 4-5 venner på 
julekage. Drik en øl, når folk melder attending, 
eller maybe attending. Opbevar kagen køligt og 
indpakket i bagepapir i en anden pose end den, 
som du har øl i. Drik en øl.

Faktisk holder den indpakkede kage sig fantas-
tisk i flere uger. Desværre er det aldrig lykkedes 
nogen at finde ud, hvor længe den kagen holde 
sig. Gør et forsøg og drik en øl, mens du ven-
ter.

Se også opskrift på Julekage med blåbær.

Få mere inspiration til lækker mad og øl på 
ALTfordamerne.dk/opskrifterogøl.

Nøgleord til denne opskrift: meyer, claus 
meyer,dessert, kage, julekage, opskrift, øl

Sådan laver du MOKs julekage
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PIT - PRAKTIKANT I TROPERNE

Månedsmøde december
PIT holder årets sidste månedsmøde torsdag d. 12. december kl. 17.00 i IMCC-
lokalet i Studenterhuset. Månedens oplæg er på temaet malaria i ligamenter. 
Mødet afsluttes med JULEHYGGE med æbleskiver og gløgg, medbring også en 
gave til pakkeleg!

Vil du gerne være aktiv i en basisgruppe?
Kan du godt lide at møde studerende på tværs af semestrer?
Synes du at tropemedicin er spændende? 

Så er PIT noget for dig! PIT er en undergruppe til IMCC, og beskæftiger sig 
med at arrangere klinikophold i troperne. P.t. er vi en gruppe bestående af ca. 25 
studerende, der er både på bachelor- og kandidatdelen. Da flere af våres aktive 
pit’ere skal ud med pit til foråret står vi og mangler nogle friske medstuderende 
der gerne vil være med i arbejdet. Som aktiv pit’ere er man med i en af våres 
undergrupper, deltager i månedsmøder samt er med til nationalt møde der 
foregår 1. gang per semester. Derudover er man med til diverse julefrokoster og 
fællesspisninger, som altid er en fest :)

Som ny i PIT vil du kunne bidrage i forskellige undergrupper. I hospitalsgrup-
pen arbejder man med at vedligeholde kontakten til de hospitaler hvor vi har 
studerende, samt med de udsendte. Våres foredragsgruppe arrangerer foredrag 
om tropemedicinske sygdomme samt tropemedicinsk weekendkursus. PR-grup-
pen laver PR for månedsmøder, foredrag og events i PIT. Event-gruppen står for 
planlægning af fællesaktiviteter i gruppen.

Synes du dette lyder spændende skal du møde op! Alle semestrer er velkomne, 
og det er ikke et krav at du senere vil afsted med PIT. Som aktiv pit’ere kommer 
du dog foran i køen når du søger klinikophold. Du behøver ikke være bekymret 
for at være fanget i en masse basisgruppearbejde op til eksamen, du vil blive 
introduceret til en undergruppe og kan forberede dig til at ta fat når det nye 
semestret starter. 

Vi glædjer os til at se dig!
Mvh. PIT - Praktikant i Troperne

Restpladser til INDIEN forår 2014
PIT har en ledig restplads på Mungeli Hospital i Indien i perioden maj-juli. Du vil 
komme afsted sammen med en anden studerende.

Mungeli ligger i hjertet af Indien i Chhattisgarh provinsen, der rummer masser af 
nationalparker, vildtreservater, buddhistiske templer og store vandfald. Hospital-
et styres af ildsjælen Dr. Anil Henry, som hver dag går stuegang på alle de ca. 100 
patienter hospitalet kan rumme, fordelt på afdelingerne gyn/obs, fødsel, brandsår 
og almen medicin/kirurgi. Med 3 operationsstuer tager hospitalet sig af alle typer 
operationer, bortset fra thorax- og neurokirurgi og udvekslingsstuderende får rig 
mulighed for at assistere til alle de operationer de lyster. Hospitalet rummer også 
en out-patient afdeling (ambulatorium), hvor medicinstuderende kan tage imod 
patienter med alle typer af lidelser, i følge med en læge eller ”junior doctor”, som 
vil være i stand til at oversætte patienternes hindi. 

Lige op af hospitalets bygninger ligger ”guesthouse”, som deles med læger og 
besøgende fra andre dele af verden, men hvor der i de fleste tilfælde vil være 
mulighed for eget værelse. Mungeli er et fattigt område, men er rigt på kultur. 
Der er tradition på hospitalet for at invitere besøgende med til alle slags festlige 
begivenheder, som fødselsdage, bryllupper og lignende og efter endt arbejdsdag på 
OP bliver der ofte lagt op til et spil badminton med andre af hospitalets ansatte.

For at komme ud med PIT, skal man på udsendelsestidspunktet have bestået 8. 
semester. Man betaler et gebyr til PIT på 1100 kr. Heraf får man 300 kr. igen, når 
man efter hjemrejse udfylder en rapport om sit ophold. Du kan læse mere om PIT 
på www.imcc.dk/pit. Hospitalsbeskrivelser og rapporter fra tidligere udsendte er 
at finde på podio.com. For at få et login skal du sende en mail til podio.pit@gmail.
com. Ansøgningen sendes til rekruttering.pitkbh@gmail.com med angivelse af 
navn og semestertrin. Først til mølle.

SØNHKS afholder semesterets 
sidste månedsmøde 

tirsdag d. 10/12 kl 16.30 
i egne lokaler i Studenterhuset

Vi mødes for sidste gang i 2013, og byder som altid 
nye som gamle velkommne.

Dagsorden til mødet er som følger
1. Evaluering af Bronkoskopi-Kursus v/Hjalte
2. Indkøb af Simulatorudstyr + Computer v/

Neda
3. Dropbox status v/Niels
4. Status på Basisgruppemødet v/Niels
5. Status på Mastoidektomi-kurset + Dissek-

tion v/Hjalte
6. Kurser i forårssemesteret 2014 v/Niels + 

Nicklas
7. Indbetaling af kontingent for 2014 v/Neda 

+ Nille
8. Kageansvarlig til næste gang
9. Evt.

Efter afslutning af månedsmødet vil der efterføl-
gende være Journal Club med oplæg fra introduk-
tionslæge Magnus Avnstorp.

Vi ses!

Eorta siger hermed tak for et begivenhedsrigt 
semester!
Vi håber på at se jer alle igen i det nye år, hvor 
vi atter vil kunne tilbyde et hav af nye kurser, 
temamånedsmøder og ikke mindst vores berømte 
kager.  
Datoen for vores næste månedsmøde det kom-
mende år, vil du kunne finde i årets første MOK.
Held og lykke med alle jeres eksaminer. 
Glædelig jul og et godt nyt år. 
Vi ses i det nye år!
Eorta

 

basisgrupper

  
Velkommen til månedsmødet
Onsdag d. 4. december 2013  kl. 17:30 – 19:00
(Pavillionen, lokale 42.0.07)

Oplæg om: 
Ledende sygeplejerske Saria Khawaja vil holde et 
spændende og brugbare oplæg om ”Den Motiver-
ende Samtale”, som er det vigtigste redskab til at 
få forandringscirklen i gang. 

Dagsorden for månedsmødet:
1. Velkomst ved formand
2. Oplæg
3. Valg af ordstyrer og referent
4. Projektgrupper
5. EKG kursus
6. Lægevikarkurser til de ældre studerende og 

spørgetime til de nye  
7. Planlægning af foredrag og månedsmøder i 

det kommende halvår

Vi glæder os til at møde såvel de nye og de gamle 
studerende
Kom og sæt jeres præg på jeres forening

SEHAT Bestyrelsen

Månedsmøde i SIMS mandag d. 9. december

Sidste månedsmøde i 2013 er d. 9. december kl. 
16:15 i Studenterhuset. Kom og hyg med os  i 
SIMS, inden vi ønsker hinanden glædelig jul og 
godt nytår!
 

Børnepsykiatrisk foredrag!

den 11/12 kl. 16.30 i 31.01.48a, Panum

Kære alle! Så nærmer vi os endnu et spændende 
foredrag i PIPPI - Børne- og ungdomspsyk! 

Denne gang har vi hele 3 foredragsholdere ude 
for at fortælle om hvad der fylder indenfor dette 
speciale, samt hvorfor de gik ind i børne-ungdom-
spsykiatrien. 
Vi kommer til at høre om alt fra spædbørnpsyki-
atri, ungdomspsykiatri til spiseforstyrrelser.

Så er du interesseret i pædiatri, psykiatri eller har 
du bare altid undret dig over hvilke psykiatriske 
sygdomme fx spædbørn kan fejle?? Så duk endelig 
op til foredrag med:

Overlæge Mala Moszkowicz (spædbørnspsykia-
trisk afsnit)
Afdelingslæge Katrine Borregaard (lukket ung-
domspsykiatrisk afsnit)
Afdelingslæge, Phd, Else Marie Olsen (Ambulato-
riet for Spiseforstyrrelser)

Alle er velkomne! Og der vil som altid være kaffe 
og lækker kage. :-)

Vi glæder os til at se dig – og god jul!! 

http://pippikbh.wordpress.com
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Journalclub månedsmøde: præmaturitet og astma
Anne Louise de Barros Damgaard kommer og præsenterer resultatet af sit 
prægraduate forskningsår på Neonatalklinikken, Rigshospitalet, hvor hun 
har udført et registerstudie om sammenhængen mellem tidlig fødsel og 
brugen af astmamedicin i barndom og voksenalder. Artiklen er aktuelt under 
review og et résumé kan læses herunder. Abstract kan forespørges på mail 
aldamgaard(snabel-a)gmail.com.
Månedsmødet vil starte med en præsentation/diskussion af projektet og eft-
erfølgende vil der være mulighed for at få en uformel snak om muligheder og 
udfordringer i et forskningsår og forskning generelt.
Alle interesserede er meget velkomne.
 
Det foregår tirsdag 3. december kl 16.15 i lille mødesal.
 
Præmaturitet og astmamedicin fra barndom til tidlig voksenalder:
Tidlig fødsel hænger sammen med øget risiko for astmalignende symptomer og 
brug af astmamedicin i barndommen. Vi har undersøgt om denne sammenhæng 
forsætter i voksenalderen. Vi har desuden undersøgt betydningen af neonatal 
respiratorisk sygdom (akut respiratorisk sygdom og bronkopulmonal dysplasi) 
for denne sammenhæng. Studiet er et registerstudie på en kohorte af alle børn 
født i Danmark mellem 1980-2009. Receptindløsningsdata for astmamedicin 
er indhentet i 2010-2011 gennem Lægemiddeldatabasen. Sammenhængene er 
evalueret ved hjælp af multivariate regressionsanalyser. Studiepopulationen 
udgjorde 1.790.241 individer, 84,6% af alle børn født i perioden. Der fandtes en 
kraftig dosis-respons sammenhæng mellem gestationsalder og astmamedicin 
i spædbarnsalderen. Denne sammenhæng svandt gradvist ind med alderen og 
var ikke statistisk signifikant i voksenalderen. Den øgede risiko for astmamed-
icin forbrug hos ex-præmature børn og unge kunne kun delvist forklares ud fra 
neonatal respiratorisk sygdom.

Stillingopslag: Forskningsårs-studerende i 
Dermatologi
På Dermatologisk afdeling Bispebjerg Hospital søger vi 3 studerende til tre 
spændende forskningsprojekter (prægraduat forskningsår).  For stillingerne 
gælder det at det er ansættelse i et år på scholarstipendie-vilkår. Projekterne 
er med start i 2014, og af et års varighed. Starttidspunkt: Projekt 1 ønsker vi 
gerne at starte 1/1 2014, de øvrige projekter med start forårssemester eller 
efterårssemester 2014.

Projekt 1) 
Forebyggelse af håndeksem – virker det?
Dette projekt er en epidemiologisk follow-up undersøgelse af en kohorte af 
sundhedsansatte vedrørende udvikling af håndeksem. Kohorten har tidligere 
været med i et randomiseret interventionsprojekt med henblik på forebyggelse 
af håndeksem, og i aktuelle undersøgelse evalueres tilstanden to år senere. Pro-
jektet er et samarbejde mellem Dermatologisk afdeling, Roskilde Sygehus, og 
Dermatologisk afdeling, BBH, og arbejdet vil delvist foregå på Roskilde Sygehus

Projekt 2)
Probiotika og atopisk eksem
Dette projekt er en epidemilogisk undersøgelse af udvikling af atopisk eksem 
hos småbørn som har modtaget behandling med probiotika. Overvejende 
spørgeskema- og registerstudie. Udføres i samarbejde med neonatal-afdelingen 
RH.

Projekt 3)
Aquaporiner og hudens barrierefunktion
Eksperimentelt studie omhandlende proteiner i stratum corneum og indflydelse 
på hudens hydreringstilstand og barrierefunktion. Foregår delvist på COBIS på 
Tagensvej, KBH N, delvist på Bispebjerg Hospital.

Vejledere på projekterne er:
Jakob Jungersted, læge, phd, Dermatologisk afd., BBH
Gregor Jemec, prof. Dermatologisk afd., Roskilde Sygehus
Kristina Ibler, læge phd, Dermatologisk afd., Roskilde Sygehus
Tove Agner, prof. Dermatologisk afd. D, BBH

Projekterne kan søges ved henvendelse til følgende e-mail:  tove.agner@
regionh.dk

Så er det tid til dette semesters sidste månedsmøde i Sexekspressen - panums 
hyggeligste basisgruppe!
Sexekspressen er et gruppe der tager ud og laver seksualundervisning i 
folkeskolernes 7.-10. klasse. Dette betyder en hel dag, som går med sjov, lege 
og grundig undervisning i anatomi, kønssygdomme, prævention, kærlighed, 
grænser, den første gang, homoseksualitet og meget mere.

Sexekspressen byder derudover på hyggeligt samvær med andre studerende på 
tværs af semestertrin - og så vil der som altid være kage og andet lækkert til 
vores månedsmøder.
Hvis alt dette lyder som noget for dig skulle du tage og udnytte dette sidste 
mulighed i dette semester og møde op til Sexekspressens månedsmøde, der 
bliver afholdt:

Torsdag d. 5 december kl. 17.00 i studenterhuset

Efter mødet vil der som altid være lidt hygge med mad, for dem som skulle 
være interesserede. Dette koster dog en lille mønt.

PORTOS: Foredrag med krigskirurg Finn Warburg

Mandag d.16/12 kl. 16:30 afholder Panums ORTOpædkirurgiske Selskab fore-
drag med den erfarne ortopæd- og krigskirurg Finn Warburg, som vil fortælle 
om sit liv med adskillige udsendelser til krigsområder og naturkatastrofer.

Tag din læsemakker i hånden og hold en pause fra eksamenslæsning, kom og 
hør spændende fortællinger om traumekirurgi og dét at være udsendt i krig.

PORTOS byder på kaffe, kage og pebernødder, vi glæder os til at se Dig og din 
læsemakker.

Efter foredraget vil der blive afholdt månedsmøde.
Info om lokale vil være snarest at findes på vores hjemmeside www.PORTOS.dk 
og facebook-gruppe ”PORTOS – Panums ortopædkirurgiske Selskab” og vores 
tavle på Panum.

Julehilsner fra PORTOS 

Julemånedsmøde+Generalforsamling I SAKS!
TIRSDAG D. 10. December KL. 16.15 

Lokale 42.1.03. 

Hej alle SAKS’ere og andre kirurgi intereserede!
Så er det blevet tid for semesterets sidst månedsmøde inden vi alle går i eksa-
mensmode og på juleferie! 

Månedsmødet bliver et julespecial, så der vil være lækre æbleskiver til alle! 
Desuden vil vi, for at peppe det hele lidt op, have nogle knudebrædder med, 
så dem der har været til basale kirurgiske færdigheder kan øve sig lidt I deres 
håndknuder.

Dagsordenen kommer til at stå på info omkring semesteret der er gået og 
intro til de kommende arrangementer på næste semester og ellers bare max 
julehygge!

Månedsmødet vil blive efterfulgt af en kort ekstraordinær generalforsamling 
hvor der skal foregå en lille omrokering så Milad kan blive medlem af besty-
relsen. Så vi håber at alle de fremmødte vil blive og stemme ham ind! Det bliver 
ultrakort.

Vi glæder os til at se jer allesammen!
Kh bestyrelsen

MÅNEDSMØDE I SOFAS-KBH 

Onsdag d. 4.december kl 17.15, Studenterhuset ved Panum
Studerendes Organisation For Akutmedicinsk Speciale

SOFAS er en organisation for medicinstuderende inden for akutmedicin. Akut-
medicinens brede spektrum inden for de medicinske specialer tillader SOFAS 
at kunne dygtiggøre, udvikle og forbedre de studerendes kompetencer indenfor 
stabilisering, udredning, diagnosticering og behandling af de akutte medicinske 
tilstande.
Som medlem af SOFAS har du mange fordele. Du deltager bl.a. gratis til alle 
vores foredrag og kurser. Samtidigt kan du søge de danske og udenlandske 
klinikophold SOFAS udbyder til både bachelor og kandidatstuderende. 
Har du interesse for akutmedicin, lyst til at være aktiv eller blot lyst til at høre 
mere – så duk op til vores månedsmøde onsdag d. 4. december 17.15, studenter-
huset ved Panum. 
Vi glæder os til at se nye ansigter :)

Se mere på vores FB page eller på sofas.dk
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SAMS holder igen i år et brag en 
julefrokost, og DU er inviteret! 
Hvis du vil smage god snaps,
spise god mad og møde en masse skønne men-
nesker, så er du mere end velkommen til SAMS 
Julefrokost 2013.

Hvornår?
D. 6. december fra kl 18.

Hvor?
Hjemme hos formanden for SAMS København 
(du er meget velkommen på trods af, at du ikke 
tidligere har været en del af SAMS. Dette event 
kan måske blive dit første spæde skridt i retnin-
gen af Almen Medicin når du først har fundet ud 
af, hvor søde mennesker, vi er)

Hvad skal jeg gøre?
Det eneste du skal er at gå ind på Facebook, søge 
på ”SAMS København” og tilmelde dig – info 
følger.

Er du interesseret i et STUDIEJOB hos en AL-
MEN PRAKTISERENDE LÆGE, så følg med på 
SAMS’ hjemmeside! Lige nu er der 3 jobs:

•	 Lægepraksis, Emdrup / ydre Østerbro
•	 Lægepraksis, Frederiksborgvej 86
•	 Lægepraksis, Sortedamsdosseringen

Se mere på SAMS.DSAM.dk under fanen ”Job-
portal”.

Kom til FOREDRAG om de anæstesiologiske aspekter ved damage control-kirurgi  afholdt af overlæge, ph.d. 
Jacob Steinmetz, som bl.a. arbejder som traumemanager på Rigshospitalet samt er læge på både akutlæge-
bilen og -helikopteren. med efterfølgende  månedsmøde og bestyrelsesmøde

Onsdag d. 4. december kl. 16.15 i auditorium 29.01.32 på Panum

Dagsorden for månedsmødet:
1. Formanden og bestyrelsen byder velkommen
2. Siden sidst:
•	 Akut Patient kursus
•	 IV-kursus
•	  DASAIMs årsmøde
3. Kommende arrangementer:
- Foredrag om ”Anæstesiens Udvikling”
•	 Kursus i ”Akut Ultralyd”
•	 Julefrokost!
4. Eventuelt:

Alle ikke-medlemmer med interesse for akutmedicin, intensiv medicin, anæstesiologi og traumatologi er 
velkomne til at deltage i SATS’ månedsmøder og høre mere om SATS (Studerendes Anæstesiologiske og 
Traumatologiske Selskab). Medlemskontingentet på 50 kr. om året giver mulighed for deltagelse i en lang 
række arrangementer, som udelukkende er for medlemmer. Fx. TRAUMEDAGE 2013, som var et 3-dages 
full-scale simulationskursus der blev afholdt for 70 studerende på Vordingborg Kaserne I foråret. Se mere på 
www.sats-kbh-dk eller Facebook, Linkedin og Twitter under ”SATS København”. 

“Anæstesiens historie: Eksplosion på opera-
tionsstuen”

Den 12. december 2013 kl. 16:30 i mini audito-
rie 29.01.30. under tandlægerne holder SATS 
fordraget: ”Anæstesiens historie: Eksplosion 
på operationsstuen”.  Overlæge Niels Vidiendal 
Olsen fra Neuroanæstesiologisk Klinik 3042, 
Neurocentret, Rigshospitalet, måske bedre kendt 
fra 5. semesters forelæsninger i opioider.

Niels tager os tilbage til midten af det 19 århun-
drede, hvor den først brand under anæstesi er 
beskrevet. Særlig farligt bliver de i 1929 med 
indførslen af cyclopropan, da det typisk var tilført 
rigelige mængder N2O og O2 som fungerede som 
reaktive oxidanter. 

Foredraget vil handle om dette spændende kapitel 
i anæstesiens historie, som i dag for længst er afs-
luttet. Alle er velkomne både SATS og ikke-SATS 
medlemmer. Mød gerne op et kvarter tidligere, så 
vi kan gå i gang klokken halv. 

Kursus i akut ultralyd

Akut ultralyd er et heldagskursus d. 6/12-13 der 
fokuserer på brugen af ultralyd hos den kritisk 
syge patient, hvor kort undersøgelsestid og hurtig 
diagnostik er i fokus. Der undervises i FAST og 
FATE af lægerne Jesper Weile, Troels Bek Jensen, 
Helle Søholm Skovsen og Charlotte Møgelvang. 
Kom og bliv i stand til at foretage en traumes-
kanning og lær ultralydsapparaterne at kende. 
Pris: 100kr. inkl. forplejning. Tilmelding åbner 
d. 18/11-13 kl. 16 via www.sats-kbh.dk - Kun for 
medlemmer der har bestået 4. semester. Der er 20 
pladser på kurset. Det afholdes hos GE (General 
Electric) i Brøndby. Er du ikke medlem af SATS, 
har du ikke bestået 4. semester eller fik du ikke 
en kursusplads kan du deltage som figurant. 
Figuranterne deltager på lige fod i den teoretiske 
undervisning og får også gratis forplejning. Hvis 
du gerne vil deltage som figurant så send en mail 
til: mikkel-norwich@hotmail.com

basisgrupper

Eksamen – tilmelding og afmelding

Her kan du få et overblik over fristerne og reglerne omkring tilmelding, afmeld-
ing og reeksamen.

Tilmelding
Hvis du har tilmeldt dig undervisningen på et semester, bliver du også automa-
tisk tilmeldt semesterets eksaminer, og du skal derfor ikke foretage dig yder-
ligere. En uge før eksamen får du eksamensbrev på mail og dit eksamensnummer.

Framelding 
Hvis du fortryder en eksamenstilmelding kan du afmelde eksamen senest 7 dage 
(inkl. lør- og søndage) inden dagen hvor eksamen afholdes. Vær opmærksom på at 
hvis du afmelder eksamen, kan du ikke nødvendigvis gå til reeksamen. Man skal 
altid deltage i, eller være syg til en ordinær eksamen, før man kan deltage i en 
syge-reeksamen. Derfor er det en god ide at tale med en studievejleder, inden man 
afmelder eksamen. Afmeldingen sker på KUnet. 

Sygemelding til eksamen
Sygemelding skal ske til eksamenskontoret senest kl. 9 samme dag som eksamen. 
Senest tre dage efter skal en lægeerklæring afleveres til eksamenskontoret, hvis 
man ikke når at aflevere lægeerklæringen tæller det som udeblevet til eksamen. 

Syge-/ reeksamen
Hvis du vil tilmelde dig reeksamen skal det ske i begyndelsen af første hele uge af 
februar. Man kan tilmelde sig, hvis man tidligere har deltaget i samme eksamen, 
eller hvis du har været syg til den ordinære eksamen og kan fremvise en lægeerk-
læring. Tilmeldingen sker på KUnet. 
OBS: Det er ikke muligt at framelde en reeksamen!

Eksamensforsøg  
Man har 3 eksamensforsøg, så husk at bruge dem med omtanke. Man kan ikke 
forvente at få dispensation til flere forsøg. Det er altid en god ide at komme ind 
og snakke med os, inden du bruger dit sidste forsøg.

Hvis man ikke består eksamen…
Kan man inden for 10 dage efter karakteropslag afmelde sig sin plads på det 
næste semester. Dette gælder både efter ordinær og syge-reeksamen. Ved nogle 
semestre vil man automatisk blive frataget sin plads, hvis dumpning af eksamen 
betyder, at man ikke overholder indtegningsbetingelserne. Tjek din studieordning 
eller spørg os.

Du kan læse mere om eksamen på KUnet.dk -> mine enheder -> bachelor/kandi-
dat medicin -> eksamen.

Venlig hilsen Studievejledningen for Medicin

basisgrupper
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Føljeton – Dystopier X - La grande finale 

Det lader sig ikke skjule – vi skal til at jule.  Julen 
nærmer sig, og det lader sig ikke forhindre. Mange 
er også glade for julen. Kirkeligt set er det en fin 
højtid, hvor folk kommer i kirken i stort tal, og vi ved 
alle, at kvantitet er det afgørende måleparameter 
i dag. Det sidste kunne være en anledning for den 
dystopiske tænkning. 

Jeg vil mene, at et samfund, der efterhånden alene 
orienterer sig efter kvantitativ mål, er et dystopisk 
samfund. Hvor mange kommer der i kirken? Hvor 
mange studerende kan vi få igennem, og hvor hurtigt 
kan vi gøre det? Hvor mange penge kan vi spare? 
Hvor mange penge får vi i løn? Hvor mange gange 
om uge har du sex?  Hvor mange seere har jeres 
lokaltv? Hvor mange likes får dine posts på Face-
book?  Hvor mange artikler kan man få forskerne til 
at producere? Hvor mange dit og dat?  Det eneste, vi 
efterhånden mangler et kvantitativt mål for, er, hvor 
meget bullshit det er tilladt at lukke ud. Det er der 
dog en filosof på princeton som har undersøgt. I 2005 
udgav professor emeritus i filosofi ved Princeton 
Universitet Harry G. Frankfurt en opsigtsvækkende 
lille pamflet med titlen On Bullshit. Frankfurt er i 
dag 84 år og har levet længe nok til at vide to ting: 
1) At vi som regel ikke aner, hvad vi taler om, og 
2) At det sjældent afholder os fra at tale alligevel. 
(Information 23. nov. 2013) Han siger, at bullshit er 
en mere samfundsnedbrydende praksis end løgnen.  
http://www.information.dk/479710

Det er derfor glædeligt at studerende over hele 
landet har protesteret højlydt mod  den såkaldte 
studiefremdriftsreform, som er endnu et politisk 
tiltag for konvertering af universitet og kvalitet til 

pølsefabrik og kvantitet. Nu endda en pølsefabrik 
for unge mennesker, der får problemer i livet og 
ikke bruger tid til at tænke på andet end at bestå 
eksamen. 

Et godt tegn på at dystopien er realiseret er for-
vrængningen af sproget. Selv ikke George Orwell 
kunne have fundet på ordet ”studiefremdriftsre-
form”. Men det er newspeak i hans stil, for ordet 
lyder positivt, men det betegner noget dårligt.  Når 
sagen er, at vi angiveligt har krise, og man skal spare 
(hvilket så ikke gælder bankdirektører og dem, der 
er for rige til at fejle), så kunne man i det mindste 
anstændigvis sige det lige ud.  

Men den egentlige krise er måske, at vi kun kan 
tænke på vækst og konkurrence, hvor bedre betyder 
mere  indtægt (kvantitet) for mindre udgift.  Det 
er åndelig fattigdom.  Godt nok sagde Jesus, at de 
fattige i ånden var salige, men jeg tror, at han mente 
noget andet. Han gik i hvert fald ikke op i kvantitet 
og konkurrence-evne. Han var på alle moderne 
parametre en fiasko. 

Måske skulle vi bruge julen til at tænke på, hvordan 
vi får et kvalitetssamfund. Konkurrence er måske 
udmærket til mange ting, men jeg tror ikke, at 
konkurrencesamfundet er et kvalitetssamfund.

Venlig hilsen og glædelig jul fra

Nicolai Halvorsen
Studenterpræst
________________________________________
Julefrokost i Den gamle Studentermenighed
Denne fredag afsluttes efterårets række af stu-
dentergudstjenester. Studenterpræst Stefan 
Lamhauge Hansen prædiker og efterfølgende er 
fredagsfrokosten, der begynder kl. 13.30, udvidet til 
julefrokostformat. Menuen vil være mere juleagtig, 
og vi lægger op til ekstra hygge og sang.

Tid: Fredag den 13. december kl. 13.30 – efter stu-
dentergudstjenesten
Sted: St. Kannikestræde 8, 1. sal
Tilmelding: til lise@smikbh.dk er nødvendig senest 
11. december
Pris: kr. 75 – betales i døren
________________________________________
Julekoncert med Samklang 
Studentermenighedens kor, Samklang, synger 
julesange under ledelse af Sofie Schelde og hjælper 
julestemningen godt og grundigt på vej.
Tid: Tirsdag den 17. december kl. 20.00
Sted: Hans Tausens Kirke, Halfdansgade 6, 2300 S
Pris: gratis
________________________________________
Nicolai Halvorsen er Panums helt egen studen-
terpræst, og du kan bl.a. bruge ham til personlige 
samtaler. Du bestemmer, hvad I skal tale om. Du kan 
være anonym. Du bliver ikke registreret.
Studenterpræsten foretager kirkelige handlinger 
som bryllup og dåb.
Kontakt studenterpræsten på telefon eller mail – el-
ler find ham på kontoret i hans træffetid. 
Studenterpræst Nicolai Halvorsen
Tlf.: 28 75 70 94
Mail: praest@sund.ku.dk
www: studenterpraesterne.ku.dk og www.smikbh.dk
Facebook: facebook.com/smikbh
Blog: ku-praest.blogspot.com
 

Invitation til fernisering 12. december 2013
 
Kantinen i pavillonen på Panum har fået en farverig og tank-
evækkende udsmykning. På søjlen ved kasseområdet og hele 
bagvæggen er opsat digte om livet som nyuddannet læge på et 
dansk sygehus på en baggrund af fotos fra Panum. Udsmyk-
ningen er ikke bare flot og interessant, den afspejler også en 
fremtid, der venter mange af SUNDs studerende, og er dermed 
med til at skabe en fælles identitet mellem murene.
 
Program
15:00 – 16:00
•	 Præsentation af vægudsmykningen
•	 Marie Louise Adamiec Malmstrøm læser udvalgte digte 

højt fra digtsamlingen ”Stregkoden og andre kitteldigte”
•	 Snacks

Venlige hilsner
Flemming Ibsen og Gunilla Sommer
Campus Service SUND
  
Se mere på: kitteldigte.wordpress.com og kunstfarten.dk
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NEJ TAK! til hurtigere-ud-reformen!
Sidste uge har været en uge i manifestationens tegn. 
Folketingets vedtagelse af fremdriftsreformen er blevet 
mødt med stor modstand og utilfredshed. FADL Køben-
havn bakker 100 % op om vores medlemmers og alle 
medicinstuderendes ret til at kunne tilegne sig gode 
erfaringer på anden vis end blot ved at sidde bøjet over 
bøgerne – FADL siger NEJ TAK til fremdriftsreformen!
Blandt aktiviteterne i sidste uge var der:
•	 Stormøde	om	fremdriftsreformen,	hvor	FADLs	
formand,	Kasper	Gasbjerg,	bød	KU	”op	til	dans”.
•	 Manifestation:	Nej	til	hurtigere-ud-reformen!
I en kæmpe folk marcherede hundredvis af studerende 
gennem Københavns gader med bannere og opråb i 
protest mod fremdriftsreformen og mod universiteter-
nes manglende stemme mod reformen.
•	 FADL	København	fik	pressedækning	af	dagens	
medicin,	hvor	FADL	Københavns	formand,	Thomas	
Ehlers,	kom	til	orde.	
•	 Underskriftsindsamling	–	sig	nej	til	hurtigere-ud-
reformen!	Mere	end	30.000	har	skrevet	under.
Resultat:	KUs	ledelse	har	nu	delvist	imødekommet	de	
studerendes krav således at der er indbudt til forhan-
dlinger om en revideret udgave af hurtigere-ud-refor-
men.
Kampen	er	ikke	slut	endnu,	så	besøg	FADL	Københavns	
facebook	side,	hvor	du	kan	læse	mere	om	aktiviteterne	
mod reformen.
DELTAG	I	KAMPEN	FOR	DIN	UDDANNELSE	OG	MOD	
FREMDRIFTSREFORMEN!

Bliver du kandidat til vinter?
Først	og	fremmest	tillykke	til	de	af	jer,	der	er	færdige	
med jeres kandidat denne vinter. 
Når	du	er	færdig	med	din	medicinuddannelse,	skal	du	
selv sørge for at melde dig ud af FADL. Det kan du gøre 
ved	at	ringe	til	FADL	København	på	35	20	02	50	eller	
sende en mal på kkf@fadl.dk

Angående	dine	forsikringer,	du	har	tegnet	gennem	
FADL,	kan	du	beholde	dem	året	ud,	dvs.	at	bliver	
du	kandidat	i	januar,	kan	du	fortsat	have	den	frem	
til	31.12.2014.

Nyt	fra	LægeVikarGruppen!

Kære medlemmer!
Så	startede	et	nyt	politikerår	for	LægeVikarGrup-
pen	(LVG).	På	vores	første	konstituerende	møde	fik	
vi	valgt	vores	nye	formand,	der	skal	lede	forhan-
dlingerne	om	Overenskomst	15’	(OK15).	Valget	
faldt på Lui Koch! Lui har stor erfaring med forhan-
dling,	idet	han	er	tidligere	formand	for	OU	og	har	
forhandlet	to	SPV/VT	overenskomster.	Nu	er	han	
klar til at sikre gode vilkår og løn for lægevikar-
erne! 
Til mødet fik vi også diskuteret den allesteds-
værende	”fremdriftsreform”	og	hvad	dette	vil	be-
tyde for mængden af Lægevikarer den næste tid. Er 
du	en	af	dem,	der	står	til	at	få	et	vikariat	til	foråret	
eller	senere,	så	kontakt	LVG	eller	søg	om	informa-
tion på fadl.dk for at kende dine rettigheder og 
dine	tillæg.	Find	informationen	under	”Løn	og	Ove-
renskomster	–	Lægevikar	i	Regionerne”.	Især	kan	
anbefales,	at	man	læser	vores	guide	til	lægevikariat	
”Den	Lille	Røde”,	der	oplyser	dig	om	en	masse	
nyttig information omkring dit Lægevikariat. Denne 
kan også snart hentes i receptionen på Blegdamsvej 
26	i	en	ny	og	opdateret	version!
Vidste du f.eks. at visse regioner har lokalaftaler 
med FADL om ekstra tillæg grundet FADL lægevi-
karkurser? Tjek mere på hjemmesiden www.fadl.dk
Har du spørgsmål til din overenskomst eller din 
løn,	så	kontakt	LVG	på	lvg@fadl.dk.
På	vegne	af	LVG
Mathias	Melgaard
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FADL, Københavns Kredsforening
Blegdamsvej 26
2200 København N

FADL, Københavns Kredsforening
Panum Instituttet
Blegdamsvej 3, bygn. 1.2.7
2200 København N

Kontakt
Mail: kkf@fadl.dk
Tlf.: 3520 0250
Web: www.fadl.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: kl. 8.00 - 17.00

FADLs lægevikarkurser
Tilmelding til FADLs Lægevikarkurser i København starter mandag den 3. september 
2012. Tilmeldingen foregår kun online via www.fadl.dk, hvor du også kan læse mere 
om tilmeldingen og de enkelte kurser. 

Læs mere på de efterfølgende sider.

Velkommen tilbage
Så er FADL tilbage, og vi ser frem til et 
spændende efterår med RUS-introduk-
tion, lægevikarkurser, valg i Repræsen-
tantskabet, Generalforsamling og meget 
andet.

Samtidig vil vi gerne byde velkommen 
til alle de nye studerende på medicin-
studiet, som vi glæder os til at møde 
til FADLs RUS-introduktion. I skemaet 
nedenfor kan du se, hvornår dit hold er 
inviteret til introduktion.

Følg desuden med på www.fadl.dk og 
se, hvad der sker i FADL.

RUS-introduktion - efterår 2012
Vi vil gerne invitere dig til introduktion til FADL. FADLs Kredsforening vil informere dig mere generelt om den rolle FADL har for 
dig som lægestuderende og, hvad du får ud af at blive medlem, mens FADLs Vagtbureau giver dig en introduktion til de mulighe-
der, du har for studierelevant arbejde allerede fra 1. semester.

Kredsforening Vagtbureau

Hold 101 Mandag den  10/9 10.15 - 11.00 11.15 - 12.00

Hold 102 Torsdag den  13/9 12.15 - 13.00 13.15 - 14.00

Hold 103 Fredag den    7/9   9.15 - 10.00 10.15 - 11.00

Hold 104 Fredag den    7/9 10.15 - 11.00   9.15 - 10.00

Hold 105 Tirsdag den   4/9 10.15 - 11.00 11.15 - 12.00

Hold 106 Tirsdag den   4/9 11.15 - 12.00 10.15 - 11.00

Hold 107 Torsdag den  6/9 12.15 - 13.00 13.15 - 14.00

Hold 108 Torsdag den  6/9 13.15 - 14.00 12.15 - 13.00

Hold 109 Torsdag den  13/9 13.15 - 14.00 12.15 - 13.00

Hold 110 Torsdag den  6/9   9.15 - 10.00 10.15 - 12.00

Hold 111 Torsdag den  6/9 10.15 - 11.00   9.15 - 10.00

Det sker i sep/okt

» 13. sep.: Repræsentnatskabsmøde 
» 12. okt.: Generalforsamling i FADL
 

Som noget nyt kan du som FADL-medlem købe stetoskoper til favorable priser. Vi har 
købt et lager ind af typen Littmann Classic II S.E og Littmann Master Classic 2. som sæl-
ges til henholdsvis 540 kr. og 680 kr. Begge typer kommer i assorterede farver.

Du har også mulighed for at købe tre forskellige typer refl ekshamre.

Taylor Refl ekshammer
Buck Refl ekshammer
Dejerine, Original

Betaling foregår online med betalingskort eller via bankoverførsel i FADLs ekspedition. 

Salget starter mandag den 3. september i ekspeditionens åbningstid.

Stetoskoper og reflekshamre

OBS OBS OBS!
Der er stadig ledige pladser til FADL's DHL-stafet torsdag d. 30/8-12. Det 

koster 620,-/hold med 5 personer. Man får en gratis løbetrøje med FADL-logo, og der vil blive grillet og 
solgt øl og vand i  FADL-teltet. Tilmelding sker til jauho@fadl.dk - så kom og løb med 

FADL i ryggen, vi ses!

Velkommen til et nyt semester
Så er et nyt semester startet og FADL har også nye ting 
på paletten.

Ny sekretariatsleder
Vi har ansat en ny sekretariatsleder ved navn Thomas 
Kjær Jensen. Thomas har tidligere arbejdet i lægefore-
ningens uddannelsesafdeling og er uddannet cand.phil. i 
historie. Han tiltræder stillingen fra 1. februar.

FADL's semesterhæfte
Semesterhæftet udkommer i denne uge. Heri kan du 
blandt andet finde information om diverse lægevi-
karkurser.

Stetoskoper
Vi ligger stadigvæk inde med et større parti stetoskoper, 
som kan købes for billige penge. Vi har modellerne Litt-
mann Classic II S.E og Littmann Master Classic 2. som 
sælges til henholdsvis 540 kr. og 680 kr. Begge typer 
kommer i assorterede farver.

Fastelavnsfest
Vi holder fastelavnsfest i FADL-huset d. 11. februar kl 
17. Sæt kryds i kalenderen, nærmere info følger i næste 
uge.

Lægevikarkurser
Tilmeldingen til semestrets lægevikarkurser er ved 
at være tæt på.
Her er de lægevikarkurser, du kan tage:
- Akut medicin
- Radiologi
- Skadestue- og ortopædkirurgi
- Psykiatri
- Neurologi
- Kardiologi
- Infektionsmedicin
- Sår og sutur
- EKG
- Stetoskopi
- Klinisk farmakologi
- Blodprøver
- Væske- og elektrolytforstyrrelser

Tilmeldingen til semestrets kurser finder sted på 
https://booking.fadlvagt.dk/kkf/ fra 1. februar til og 
med 7. februar 2013.
Efterfølgende vil restpladser bliver slået op 
løbende. Nærmere info følger.

Følg os på facebook
FADL er kommet på facebook. Her kan du løbende 
følge med i, hvad der foregår af arrangementer, 
overenskomstforhandlinger og meget mere!

Så gå ind på: www.facebook.com/fadlkbh og "like"

kredsforeningen
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1414 kryds

HENAD:

1. Der findes en tyrkisk en af slagsen i kraniet
5. Kønssygdom, som deler en stor del af sit symptom-
billede med klamydia
6. Denne gut har lagt navn til en celletype i testes
8. En alkohol, som blandt andet er mellemled ved 
syntese af steroid
9. Afledt fra den græske betegnelse for "slimsvulst", 
og ses karakteristisk ved hypothyroidisme
13. Dette hormon secerneres af adenohypofysen
16. Patienter med denne smertesygdom er heeeeelt 
sikkert sleeeeet ikke pivede
17. Denne struktur udgøres af kromatin
19. For folk født i dette stjernetegn sker der aldrig 
noget interessant
20. Dette protein danner sammenhæng mellem celler 
og fibrin, og findes i den ekstracellulære matrix
22. Betegnelse for celletype, som er designet til at 
blive påvirke af neuralt eller hormonelt stimulus
23. Cellulært filament
26. Forkert lejring af et organ
27. Infektionssygdom fremkaldt af Sarcoptes Scabiei
29. Demens forårsages ofte af dette stof

30. Dette protein udgør grundsubstansen i et koagel
31. Drejning omkring en længdeakse
32. Abnorm fremtræden af et organ mod huden

NEDAD:

2. Fællesbetegnelse for problemer med fordøjelsen
3. Tyk og deeejlig livmoderslimhinde, som ses ved 
graviditet, særligt implantationen
4. Græsk for "forskelligartet udseende"
7. Infektion, som man risikerer at pådrage sig, hvis 
man bliver bidt af en bidsk skovflåt
9. Organel, som danner ATP
10. Euforiserende stof, som udvindes af planter i 
arten Erythroxylon. Anvendes som lokalbedøvende 
middel på slimhinder.
11. Bakterieslægt, som danner endosporer
12. Når to tilsvarende kromosomer udtrykker 
samme variant af det pågældende gen
14. Håndrodsknogle, som er opkaldt efter den 
båååååd der
15. Mål for et organs evne til at eliminere et bestemt 
stof
18. Pølseforgiftning

21. Ekstracellulær tilstedeværelse af denne ion er 
essentiel for excitations-kontraktions-koblingen i 
hjertemuskulatur
24. Fællesbetegnelse for de proteiner, som danner de 
fibre, som udgør grundsubstansen i den ekstracel-
lulære matrix i fx hud, sener og brusk
25. Latin for tåre
28. Har lagt navn til en kompliceret operation, 
som blandt andet indbefatter relokation af ductus 
pancreatis. Uhauha.

Det er godt nok lang tid siden, 

at jeg har lavet et kryds til Jer. 

Så derfor får I en her. Værsgo'!

Peter "Brraaaaaaiiiiiinssss" 

James/MOK-red
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I alt for skarpt trav gennem studietiden
Leder bragt i Ugeskrift for Læger, den 25. november 2013 

Af Mads Skipper, formand for Lægeforeningens Udvalg for Uddannelse og Forskning 

Studiefremdriftsreform er den umulige titel på nye regler, som skal sikre, at Danmarks kommende læger 
kommer gennem studierne i lyntempo. Reformen betyder bl.a., at hvis studerende ved videregående uddan-
nelser ikke fuldfører et semester, så er det bare med at rubbe neglene og fuldføre to på et semesters tid, hvis 
de fortsat skal kunne få SU.

På Københavns Universitet er man allerede nu ved at udmønte de skrappe krav i reformen. Her bliver det 
sådan, at studerende simpelthen bliver smidt ud, hvis de ikke lever op til såkaldte studieaktivitetskrav. 
Det vil ikke længere være muligt at tage orlov uden særlig begrundelse på kandidatdelen af studiet, og 
mulighederne for at tage et forskningsår, rejse ud og udføre humanitært arbejde eller prøve kræfter med 
virkeligheden i sundhedsvæsenet som vagt eller vikar svinder også ind. 

Det er selvfølgelig fornuftigt at bevæge sig gennem sine studier i et fornuftigt tempo og færdiggøre sin ud-
dannelse. Ingen tvivl om det. Men de nye regler her er alt for rigide. Det kan ikke være rigtigt, at helt unge 
mennesker ikke må kaste et enkelt eller to blikke ud mod den del af tilværelsen, som udspiller sig uden for 
universitetet.

Som udøvere af et fag, hvor menneskekundskab og indlevelse er vigtige egenskaber, må vi insistere på, at 
man som lægestuderende kan få nyttige erfaringer på anden vis end ved at sidde bøjet over bøgerne. I en tid, 
hvor kravene til sundhedsprofessionelles evne til at kommunikere med og inddrage patienterne vokser, er 
det meget mærkeligt, at kommende læger opfordres til kun at fokusere på pensum.

Det er ikke mit indtryk, at medicinstuderende bruger længere tid på studiet end tidligere - tværtimod. 
Mange lægestuderende vil uden at blinke kunne leve op til alle krav i den kommende reform. Men ikke alle. 
Studerende kan f. eks. være nødt til at ’trække stikket’ i en periode på grund af eksempelvis personlige 
problemer eller alvorlig sygdom i den nærmeste familie. Nogle kan have brug for længere tid end andre, før 
de føler sig hjemme i et krævende studiemiljø, og det skal der være plads til. 

For lægestuderende er effekterne af reformen særlig grelle. Når de står med eksamensbeviset i hånden, 
så venter et nyt urimeligt sæt af regler. Det er naturligvis fireårs-reglen, jeg mener. Den båndlægger unge 
lægers tilværelse og sætter dem under fortsat tidspres i årene frem til starten på hoveduddannelsen.                                      

Alt i alt tegner der sig billede af, at den planlagte studiefremdriftsreform går alt for håndfast frem. Læge-
foreningen vil opfordre folketingspolitikkerne bag reformen til at genoverveje den og lytte til de alvorlige 
bekymringer hos både studerende og Danske Universiteter, som er universiteternes interesseorganisation.

Det er vigtigt at have mulighed for fordybelse og at anerkende andre erfaringer end dem, som er obligator-
iske for faget. Det er også klogt at garantere rimelige betingelser for, at folk kan fuldføre deres uddannelse, 
så de kan bruge den til glæde for patienterne. Derfor vil vi af med fireårsreglen, og derfor kritiserer vi 
studiefremdriftsreformen.

Kære Kasper,
Jeg beklager, at jeg ikke nåede at høre dit indlæg 
med ved gårsdagens møde i MedicinerRådet. 

Du må have misforstået mig og det er således en 
fejllæsning, når du parafraserer mig for at sige, at 
vi kan få det bedste ud af reformen eller afskaffe 
den. Vær sød ikke at citere mig for det!
Mit budskab var det enkle, at man kan vælge at 
ville have loven afskaffet og det sorterer under 
ministeren eller man kan, som vi gør, vælge at 
arbejde konstruktivt på at implementere den på 
bedst tænkelig vis for de studerende og uddannels-
en som helhed. Københavns Universitet og SUND 
har ingen forestillinger om, at vi kan rulle tiden 
tilbage og fjerne loven. Den er en kendsgerning, og 
selvfølgelig retter vi os efter den.

På SUND har vi til gengæld meget fokus på at finde 
ud af, hvordan vi kan skabe den bedste uddannelse 
for de lægestuderende – også inden for rammerne 
af den nye lov. Og her rækker vi hånden frem 
til de studerende om sammen at finde løsninger, 
der kan afbøde de mest uheldige konsekvenser af 
loven. I den forbindelse står dekanatet på SUND 
ved sin udmelding om, at vi meget gerne ser en 
overgangsordning samt muligheder for at beholde 
forskningsåret.  

Vi skal ikke glemme, at reformen jo ikke alene 
gælder lægestudiet. Det er en samlet KU, der skal 
finde de bedste løsninger på en vanskelig situation, 
og det arbejder jeg målrettet på sammen med den 
øvrige ledelse af KU.

Vi tales ved

Med venlig hilsen

Ulla Wewer
Dekan
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Kære Morten Østergård

Jeg har en drøm. En drøm om at jeg en dag sammen med tusindvis af andre unge mennesker kan blive lige så dygtig til det, jeg brænder for, som jeg gerne vil.

Jeg er en af de 9000 studerende, som i onsdags demonstrerede på Vor Frue Plads. Trods sygdom, kulde og regn, stod jeg der for at vise min modvilje. Min modvilje mod 
den reform som, blandt andre, du har lavet. Den såkaldte "fremdriftsreform".

Og et øjeblik følte jeg faktisk, at det nyttede. Jeg tænkte, at vi kunne gøre noget. Jeg tænkte, at når så mange mennesker prøver at råbe dig op og forklare dig, at det er 
helt galt, så må du lytte.

Så trådte du op på trappen og tog ordet.

Mange af de argumenter, jeg har hørt mod ”fremdriftsreformen” den seneste tid har været, at de studerende ikke længere kan tage på udveksling, tage forskningsår, 
tage vikariater, eller rejse til u-lande for at arbejde frivilligt. Alt sammen for at dygtiggøre sig. Det vil være et stort tab for Danmark, hvis vi ikke prioriterer, at studer-
ende tilegner sig praktiske kompetencer undervejs i studierne.

Jeg går på 5. semester på medicin, jeg er ikke en superstuderende med 12-taller på eksamenspapirerne. Tværtimod. Jeg har dumpet eksamener - ikke bare én men to 
gange. Dette har forsinket mig 6 måneder. Og begge gange har jeg taget revanche med hårdt arbejde og er endt med at score pæne karakterer. Det har taget hårdt på 
mig, men den sejr, det efterfølgende har været, har været det hele værd.

Hvorfor dumper jeg? Fordi jeg ikke er klog nok? Måske fordi censor havde en dårlig dag? Eller er det fordi, jeg kun er "deltidsstuderende", som du kalder det?

Og kære Morten Østergård, det kan du ikke svare på, men det kan jeg. For jeg kan sige dig, at jeg knokler. Jeg knokler røven ud af bukserne, fordi jeg brænder for det 
her. Jeg brænder af hele mit hjerte for at blive en dygtig læge. Og det tror jeg, jeg kan blive, hvis du giver mig lov.

Gør du det? For hvis ikke, kan jeg ringe og sige til min familie, at jeg alligevel har tid til at holde jul i år, jeg kan tage en friweekend med min kæreste, og jeg kan igen 
afsætte tid til at prioritere mine venner.

Så kære Morten Østergård, inden du næste gang stiller dig op på en talerstol og gentager den sætning, du efterhånden er blevet ganske dygtig til "at de studerende 
skal være fuldtidsstuderende", så synes jeg, at du skal prøve at komme ned på vores læsesal på Panum og se alle de flittige studerende, som sidder der 10 timer eller 
mere hver dag - også i weekenderne. Nogle for at få topkarakterer, andre bare for at klare det.

Hvad vil du stille op med mig og de mange andre fuldtidsstuderende, som ikke lige består første gang? Jeg tror ærligt talt ikke, at din reform vil få ret mange studer-
ende hurtigere gennem deres studier, så resultatet må nødvendigvis blive, at flere smides ud for at få gennemsnitstiden for gennemførelse ned. Dette vil medføre en 
masse tabte og fortabte eks-studerende men nok også tab af vores plads som 4. bedste land i verden til at få de studerende til at fuldføre studierne. Hvor skal vi tabes 
hen?

Så vil du ikke nok lytte, Morten Østergård? Lytte til alle de studerende, som ikke bare prøver at nasse SU ud af statskassen, og som ikke bare fester hver weekend og 
forsøger at trække studietiden for at drille dig, men rent faktisk knokler.

Knokler fordi vi har en drøm.

Venlig hilsen
Kamille_Amalie Bahn
Øster Voldgade 20, vær. 216, 2100 København Ø
Tlf. 5072 6802
E-mail: Kamille.Bahn@gmail.com

fremdriftsreformen



16 fremdriftsreformen - pænt nej tak
af Jonas/MOK-red
D. 27.11.2013 var de studerende klar til at vise deres utilfredshed med den reform, der har ligget alle studerende så meget på sinde de sidste 3 uger. Læs billedtek-
sterne for nærmere info.

Mere end 200 medicinstuderende var mødt op allerede kl. 7 for at blokere 
undervisningenslokalerne

Auditorier, SAU-lokaler, øvelseslokaler, læsesalen og tør studiesal var også 
lukket den dag

I samlet flok mod Vor Frue Plads anledt af motorcykelbetjente og med 
Panums kolde beton i baggrunden gik demonstrationen

Godt spørgsmål i øvrigt...

Mel: "Bjørnen sover"
"Morten sover, Morten sover i sit ministerium 
Han er ikke farlig - han er uansvarlig..."

9000 studerende viste deres utilfredshed

"Pænt nej tak!"

Professor ved instittut for 
folkesundhedvidenskab, Anne-
Marie Nybo Andersen. viste her 
sin støtte til de studerende

Jakob L. Ruggaard, formand for 
Danske Studerendes Fællesråd 
var blandt de mange talere
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af Jonas Olsen, 10. semester, FADL's 
repræsentantskab og MedicinerRådet

Disclaimer: Dette debatindlæg er et 
udtryk for min egen holdning og ikke 
nødvendigvis den gængse holdning i 
hverken FADL eller MedicinerRådet. 
Jeg har selv siddet i FADL Københavns 
repræsentantskab siden 2009 og i 
studienævnet for medicin gennem 
MedicinerRådet i 3 år. Jeg ser begge 
dele som gavnlige foreninger for 
de medicinstuderende såvel som 
fakultetet og mener ikke man kan 
tillade sig at forskelsbehandle og 
udelukke interessenter, som kunne 
finde på at stille spørgsmålstegn ved 
Københavns Universtitets behandling 
af de studerende. Her bringer jeg 
et eksempel på, hvad jeg ville kalde 
forskelsbehandling:

Uddrag fra en studerendes referat 
fra Stormøde for ansatte på SUND om 
studiefremdriftsreformen d. 29.11.13:

Hans Henrik (prodekan for uddannelse, 
red): “Prøv at høre: Den der fireårsregel, 
det er den, der spøger, og den har 
givet de studerende den her adfærd. 
Det er en udefrakommende politisk 
proces, som universitetet som sådan 
ikke har nogen indflydelse på. At de 
efter fire år skal være i gang med deres 
speciallægeuddannelse, det er noget, 
der er besluttet i sundhedsstyrelsen 
og regionerne. Det er ikke noget, 
universitetet har været inde over. Derfor 
har fagforeningerne og alt det der pisker 
de stakkels studerende op til at tro, at de 
skal til at forlænge deres studier; det er 
den eneste måde de kan kvalificere sig 
på, og få en dejlig interessant stilling i 
København eller Århus. Den dialog bliver 
vi nødt til at have med vores eksterne 
partnere. Der bliver nødt til at være en 
grænse for, hvad de eksterne partnere kan 
forvente af universitetsuddannelsen og 
hvad den kan kapere. (...)”

Er FADL problemet?
Nu er det så bare jeg spørger, om 
Foreningen af Danske Lægestudere 
(FADL) virkelig har været med til 
at stresse de studerende? For så vidt 
jeg ved, har FADL på intet tidspunkt 
opfordret de studerende til at forlænge 
studiet. Det er sandt, at FADL siden 
4-årsreglens indførsel har bekæmpet 
den, da FADL er imod tvang i lægers 
videreuddannelse og mener, at den 

har en række uhensigtsmæssige 
konsekvenser i forhold til læger 
såvel som studerende, blandt andet 
at de studerende føler sig tvunget 
til at forlænge studiet. Dette har 
vi blandt andet påvist i FADL's 
12-semesterundersøgelse, som er blevet 
udført hvert semester gennem 3 år. Alle 
undersøgelserne kan ses på www.fadl.dk.

Universtiteterne har ikke ansvar 
for 4-årsreglen, men...
Jeg vil gerne give Hans Henrik Saxild ret 
i, at det ikke kan være universiteternes 
opgave at tage hensyn til 4-årsreglen 
i deres studieordninger, men jeg synes 
man bør tage hensyn til de studerendes 
ønsker om at være konkurrencedygtige i 
forhold til deres kommende kollegaer fra 
andre byer. 

FADL er ligesom en basisgruppe
At kalde "fagforeningerne" eller i dette 
tilfælde FADL for en ekstern partner 
er efter min overbevisning forkert. 
Som jeg ser det, er FADL København 
en forening for de medicinstuderende 
på samme vilkår som PUFF, SAMS, 
rusvejledningen, SATS mfl. og 
jeg synes ikke FADL har fortjent 
forskelsbehandling i forhold til andre 
foreninger eller basisgrupper. Jeg håber 
dekanatet for fremtiden vil behandle 
FADL som en samarbejdspartner i 
studenterpolitiske henseender på lige fod 
med MedicinerRådet.

AWKWARS 
Storyline: PJ 
Paint: Mille Følg AWKWARS på awkwarsworld.tumblr.com

Jeg er byens tyste vogter

Observerende, beskyttende, 
jeg er øjnene i natten

En fakkel i det kulsorte mørke, 
som onde kræfter tvinger ned 
over byens forsvarsløse hoved

PJ? 
Har du købt studenterbrød? PJ?

Hold kæft, 
hvor du prutter 
herinde, PJ

"Pænt nej tak!"

Er FADL med til at stresse de studerende til at forlænge studiet?

"...Derfor har fagfore-
ningerne og alt det der 
pisker de stakkels stu-
derende op til at tro, at 
de skal til at forlænge 
deres studier..."
Hans Henrik Saxild, 
prodekan for uddan-
nelse
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Horoskoper
af  Kasper "Nostradamus Jr." Aagaard og Co.

Nu er juletiden lige rundt om hjørnet, og som 
sædvanligt er stjernerne på forkant. Jeg har 
allerede forudset at juleaften falder d.24 de-
cember. Jeg har dog i denne uge skuet længere 
og bringer her jeres horoskoper for det nye år.

Vandmanden
20. jan. - 18. feb.
På grund at en regnefejl går det først op for dig 
at det nye år er 2014 og ikke 2017 en gang i  
marts. Du bruger det meste af  april på at rette 
i din kalender.

Fisken
19. feb. - 19. marts
Det nye år vil bringe en voldsom facination af  
de sydeuropæiske svarlers migrationsmønster. 
Du suger en masse relativt interessant fakta til 
dig, men formår ikke at omsætte denne viden 
til nogle faglige sejre.

Vædderen
20. marts - 19. april
[2013] ctrl + c, ctrl + v.

Tyren
20. april - 20. maj
En person der går ved navnet Crocket-Ping-
ving Palle vil stalke dig i perioden 1.2.2014 
til 17.4.2014. Da han ser din reaktion på den 
nye iPhone mister han interessen og vil aldrig 
stalke dig igen. Desværre. Du var ved at blive 
glad for det.

Tvillingen
21. maj - 20. juni
Du vil have taget 3,1415 kg på i løbet af  julen, 
og beslutter dig for at tabe dig. Du finder en ny 
kur på nettet ved navn "Soft-ice-kuren". Den er 
baseret på nogetlidt tvivlsom videnskab, men 
til gengæld skal man spise masser af  vanilie is. 
Du taber dig 10 kg og får en mild pancreatit.

Krebsen
21. juni - 21. juli
Engang i Januar kører du en skytte-ven til 
udpumpning. Han/hun er for fuld til at være 
forfængelig.

Løven
22. juli - 22. aug.
Du beslutter dig for at blive superhelt i løbet 
af  næste semester. Du fortaber dig i designet 
af  dit kostume og glemmer at redde folk i dit 
lokalsamfund. Men dit kostume bliver helt vildt 
fedt. God farvekombination og sådan noget.

Jomfruen
23. aug. - 22. sep.
2014 bliver året hvor du endelig gør op med 
din altoverskyggende frygt for oliefarve. Det 
ender med en intens terapi-session hvor du 
genskaber "Stary Night" med due-fæces. Det 
er en voldsom succes. Never apologize for art!

Vægten
23. sep. - 22. okt.
Gangnam Style har været epokegørende for 
dit 2013, så i et forsøg på at give lidt tilbage til 
Sydkorea sparer du penge op til en druktur i 
Seoul. Du kommer aldig længere end Hamburg, 
men det er squ en god druktur.

Skorpionen
23. okt. - 21. nov.
Du tegner nisser med venstre hånd. Mange 
nisser. Det når til et punkt hvor det eneste i din 
tilværelse der giver mening er sinistre nisser. 
Du kommer dig dog ret hurtigt over det, og i 
starten af  maj er du "clean".

Skytten
22. nov. - 20. dec.
køkkensprit. Masser af  det.

Stenbukken
21. dec. - 19. jan
I en absinth-induceret rus får du en vison hvor 
du leder alle verdens væsler til Ikast og eta-
blerer et nyt paradis. Efter et kort kig på dine 
finanser vælger du at ignorer dette tegn. Bedre 
held i 2015.
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Svar på ugens krydsord!

Kære basisgrupper og andre der sender indlæg til MOK

Vi har det sidste semester været lidt efter jer med at sende 
jeres indlæg rigtigt. For at gøre det nemt, har jeg lavet 
dette lille flowchart. Så man kan nemt se om det er korrekt, 
inden man sender det til MOK. 

Samtidig har vi gjort det nemt at klippe det ud og hænge 
op. Så er man aldrig i tvivl om hvordan det skal gøre næste 
mandag. 

- Mille / mok-red

Det store indlæg til MOK-flowchart

Whoop-whoop!!!



2020 annoncer

Multiplechoice og sandt-falsk 
spørgsmålene, til 1., 5. og 10. semester, 
er blevet tastet ind og de fleste er blevet 
emneinddelt. Det betyder at man let kan 
gå ind på www.medilearner.dk og lave 
eksamenssæt i fagene:
•	Medicinsk Kemi
•	Basal Humanbiologi
•	Immunologi
•	Patologi
•	Retsmedicin

Lav eksamenssæt

MediLearner-gruppen er gået igang med udviklingen af et nyt værktøj, som systematiserer 
de eksamener med multiplechoice og sandt-falsk spørgsmål. Det er nu muligt for dig på 1., 5. 
eller 10. semester at være alfatester på MediChoice. Som alfatester får du adgang til værktøjet, 
og det eneste der kræves af dig er at du løbene indberetter hvis der skulle være nogen fejl, og 
efter eksamen svarer på et evalueringsskema. Evalueringsskemaet er din mulighed for at melde 
tilbage omkring hvad der kan gøre MediChoice endnu bedre.

medi choice
NY
HE
D!

Går du på 1., 5. eller 10. semester?

MediLearner, all rights reserved 2013 ©

Når du har lavet et eksamenssæt, kan du 
let se inden for hvilket emne dine fejl og 
mangler ligger. 
Dette kan effektivisere din eksamenslæsning, 
så du præcis ved hvilke kapitler du skal læse, 
for at blive en god læge og selvfølgelig få 
de bedst mulige resultater til eksamen.

Find dine huller

For at blive alfatester besøg: www.medilearner.dk og gå ind og tilmeld dig som tester fra d. 4. december 
Testperioden starter mandag d. 9. december

Hvordan bliver jeg tester?
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STUDENTERKLUBBEN INFORMERER
LÆNGERE ÅBENT TORSDAG!

I forbindelse med Morten Østergaard kom-
mer forbi Panum Instituttet på torsdag vil 
Studenterklubben holde åbent fra kl. 11-
20. Der vil være adgang for alle studerende 
på KU. 
Selve mødet vil blive forsøgt livestreamet 
på scenen.

SIDSTE LANGE FREDAGSBAR!
Studenterklubben afholder sidste lange 
fredagsbar d. 6. december kl. 11-23:59.
De første 15 dissektionssætkasser giver en 
gratis øl! Tag din læsemakker i hånden og 
drik gløgg og øllebajere.

Det bliver awsome pt. II.

MANGLER DU TØJ?
I løbet af ugen vil der ligger mistet tøj fra 
dette semester. Det vil være muligt at 
komme ned i klubbens åbningstid og finde 
ens glemte tøj.
Tøjet vil pr. 1. januar 2014 bliver doneret til 
velgørende formål.

VI HOLDER EKSAMENSLUKKET
Efter fredagsbaren d. 6. december lukker 
Studenterklubben ned for dette semester. 
Desværre har vi ikke tid til fortsat at dele 
kaffe ud. 
Vi ses igen næste semester!

Markus/PR-studklub


